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MHF Leoše Janáčka / Cracow 
Golden Quintet
Tečku za letošním Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka 
udělají polští hosté, a to přímo ve skladatelově rodišti Hukvaldech. 
Cracow Golden Quintet je dechový soubor, který tvoří absolventi 
polských hudebních akademií. Na festivalovém koncertě vystoupí 
v rozšířeném obsazení jako sexteto a v české premiéře zahrají díla 
polských skladatelů Józefa Świdera a Grażyny Bacewicz. Česká 
hudba bude v programu zastoupena díly Josefa Bohuslava Foerstera 
a samozřejmě i Leoše Janáčka.

www.mhflj.cz

1. 7. / 17:00
Hukvaldy / kostel 
sv. Maxmiliána 

1. 7. ― 31. 8.
Knihovna města Olomouce 
/ pobočka Brněnská

Listuj světem
Výstavu polské ilustrace pro děti 
v českých překladech se soutěží 
o knižní ceny můžete navštívit celé 
prázdniny v Olomouci, kde probíhá 
v rámci Polské sezóny.

www.kmol.cz

Colours of Ostrava
Do areálu Dolních Vítkovic letos zavítají celkem dvě 
polské kapely. Ačkoli se věnují velmi odlišným žánrům, 
jedno mají společné: umí do své hudby vložit opravdu 
silné emoce a připraví vám mimořádně intenzivní 
zážitek. Legendární Kapela ze Wsi Warszawa slaví 
25 let na scéně a do Ostravy přiveze své osvědčené 
písně ve stylu world music. Již podruhé přijíždí skupina 
Mesajah, hvězda polské reggae scény, a naváže tak na 
své úspěšné vystoupení na Colours of Ostrava 2019.

www.colours.cz

K Baltu! Poznejte polské 
Pomoří
Písečné pláže, křižácké hrady a moderní muzea – to všechno na 

jednom místě najdete u polského Baltu. Inspirujte se pro 
dovolenou kombinující aktivní a poznávací turistiku. Putovní 
výstava představuje zajímavosti Pomoří – Trojměstí, které 
tvoří hanzovní Gdaňsk, modernistická Gdyně a přímořské 
letovisko Sopoty; tipy na cyklistické a vodácké výlety nebo 
cenné přírodní lokality.

Spoluorganizátor: ÚMČ Prahy 3

www.mlp.cz 

11.―16. 7.
Jablonec nad Nisou 
/ Letní scéna Eurocentra 
 Praha /Jazz Dock

21. 7. ― 23.  8.
Praha / nám. Jiřího 
z Poděbrad

Voicingers on Tour Czechia
Vokálně-instrumentální workshopy, jam sassions a koncerty – to je 
netradiční hudební festival, za nímž stojí polský zpěvák a skladatel 
Grzegorz Karnas, který má na kontě úspěšnou spolupráci s polskými 
jazzovými legendami a špičkovými umělci evropské jazzové scény. 

Akce, která si klade za cíl zvýšit zájem 
o improvizovanou hudbu, propojuje mladé 
hudební adepty s profesionály z Polska, 
Česka, Francie a Ukrajiny. Letošní 
novinkou jsou každodenní koncerty 
v pražském Jazz Docku.

www.voicingers.com/cz

13.―16. 7.
Ostrava / Dolní Vítkovice

Letní filmová škola
Polská kinematografie má na Letní filmové škole již tradičně 
pevné postavení a nejinak tomu bude i letos. Po několika letech, 

kdy se přehlídka věnovala rovněž historii polského 
filmu, se tentokrát zaměří výhradně na nejnovější 
tvorbu. V české premiéře uvede snímek Strachy v nás, 
který loni získal hlavní cenu na festivalu polských 
filmů v Gdyni. Nabídne také nejnovější snímek 
Wojciecha Smarzowského Svatba či hiphopový 
muzikál Ti druzí Aleksandry Terpińské, který vznikl 
podle předlohy Doroty Masłowské. Vedle hraných filmů 
výjimečně uvede taky velmi zdařilý dokument Útěk na 
stříbrný globus, který se věnuje okolnostem vzniku 
legendárního filmu Andrzeje Żuławského Na stříbrném 
glóbu. Přehlídku doplní také snímky, které vznikly 

v polsko-české koprodukci, jako jsou Nezanechat stopy Jana 
P. Matuszyńského či Slovo Beaty Parkanové. 

www.lfs.cz

Folkové prázdniny 
/ Antonina Krzysztoń
Tématem letošního festivalu Folkové prázdniny 
je poezie, a proto mezi účinkujícími nesmí 
chybět ani první dáma polské poetické písně, 
Antonina Krzysztoń. Svou hudební dráhu započala 
v 80. letech v nelehkém období stanného práva, 
první magnetofonové kazety vydávala v samizdatu. 
Pro polské posluchače „objevila“ hudbu Karla 
Kryla – právě jeho písně v polských překladech 
zahraje vedle své vlastní písňové tvorby v Náměšti nad Oslavou.

www.folkoveprazdniny.cz

27. 7. ― 4. 8.
Uherské Hradiště

27. 7. / 17:30
Náměšť nad Oslavou / zámek

Mezinárodní 
varhanní festival 
/ Daniel Strządała 
Před pěti lety se Daniel Strządała na 
Mezinárodním varhanním festivalu 
v bazilice sv. Jakuba představil poprvé jako vycházející polská 
varhanická hvězda, letos bude celý festival zahajovat. V mezičase 
se ze studenta katowické hudební akademie stal pedagog 
a aktivní koncertní umělec. Na pražském zahajovacím koncertě 
s názvem Mistrovské mládí zazní v jeho podání díla J. S. Bacha, 
Césara Francka či Bolesława Szabelského a posluchači se mohou 
těšit také na improvizaci na biblický text.

www.auditeorganum.cz

Bardzo fajný ÚL 
Nenechte si ujít dokumentární snímek Pawła Łozińského Balkónový 

film (Film balkonowy, 2021), který získal prestižní 
filmovou cenu Orel v kategorii dokument. Režisér v něm 
z perspektivy svého „covidového balkónu“ pozoruje 
kolemjdoucí. Nebude chybět workshop pro děti a další 
překvapení. Organizátorem akce je spolek Popular 
a Aternativa II.

www.bardzofajny.cz

Chopinův festival 
K letnímu kulturnímu dění v Mariánských Lázních 
neodmyslitelně již desítky let patří festival Fryderyka 
Chopina, který pořádá Společnost Fryderyka 
Chopina v ČR. Od roku 1962 je festival vždy jednou 
za dva roky obohacen klavírní soutěží, a tak tomu 
bude i letos. Hvězdou letošního ročníku festivalu 
bude kanadský klavírista Charles Richard-Hamelin, 
jenž se v roce 2015 umístil na druhém místě 
v prestižní varšavské chopinovské soutěži.

www.chopinfestival.cz

4. 8. / 19:00 
Praha / Bazilika sv. Jakuba 

13. 8. / 14:00 
Praha / ÚL, Frýdlantská 26 

PL in Plzeň
I v letošním roce jsme ve spolupráci s Městem Plzeň připravili volný 
cyklus polských kulturních akcí v Plzni. První z nich bude 11. 8. 
vystoupení polského dua Coals, které do letních Šafaříkových sadů 
přinese svůj studený hypnotický pop. Koncert se uskuteční v rámci 
festivalu Inspiral Garden. Druhý koncert se chystá na 30. 8. do Staré 
synagogy: zpěvačka, skladatelka a multiinstrumetalistka Karolina 
Cicha s kapelou představí hudební dědictví zajímavé etnicko-
náboženské menšiny Karaimů. Koncem srpna přivezeme do Plzně také 
dvě venkovní výstavy: Ukrajinský svět Marie Prymačenko a výstavu 
K Baltu! plnou turistických tipů.

11. 8.― 30. 9. 
Plzeň

13.―20. 8. 
Mariánské Lázně

Domov a svět 
/ Mirosław Bałka
Krajinomalba dvacátého století napříč střední Evropou 
– to je ve zkratce nová výstava Muzea umění Olomouc 
nazvaná Domov a svět. Klíčovou postavou výstavy je 
polský sochař a vizuální umělec Mirosław Bałka, který využil 
svůj rodný dům v Otwocku jako ateliér hostujících umělců.

www.muo.cz

Republika mnoha národů 
/ Historická šance 
středovýchodní Evropy?
Polsko, Litvu, Bělorusko a Ukrajinu spojuje několik století 
spoluexistence v rámci jednoho státního útvaru. Republika 
dvou národů (tedy spojení Polského království a Litevského 
velkoknížectví) byla unikátním fenoménem v raně novověké 
Evropě díky svému důrazu na parlamentarismus a občanskou 
participaci. Venkovní výstava, kterou uvádíme v aktualizované 
podobě, přibližuje příběh Republiky mnoha národů v řadě 
nových, ryze dnešních souvislostí.

Nature Future / mladá 
evropská fotografie
Výstava čtrnácti mladých evropských fotografek 
a fotografů, kteří přesným, aktuálním, poetickým 
a někdy i humorným pohledem analyzují rozsáhlou 
ekologickou krizi, jež postihuje naši planetu. Svá díla 
vystavuje i polská výtvarnice a fotografka Ada Zielińska.

Tento projekt obdržel grant z Cluster Fund EUNIC se 
zvláštním financováním v rámci francouzského předsednictví 
Radě EU.

www.ifp.cz

Krkonoše / Vzpomínky
Soubor fotografií převážně z polské strany Krkonoš 
pořídil klasickou technikou Jacek Jaśko, polský 
fotograf, autor výstav a textů o fotografii. Své práce 
vystavuje v Polsku i v zahraničí, žije v Praze. Vstup na 
výstavu je zdarma.

www.muzeum-turnov.cz

do 11. 9. 
Muzeum moderního umění 
Olomouc – Trojlodí

do 19. 7.
Opava, sady Svobody

do 28. 8. 
Praha / Park Kampa

do 2. 10. 
Turnov / Muzeum 
Českého ráje 

probíhající výstavy

knihovna

NATURE 
FUTURE

Jeune photographie européenne
Young european photography
Mladá evropská fotografie
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09.05 —
28.08.2022

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Kampa —

Více informací zde

@PLInst_Prahapolskyinstitutwww.instytutpolski.pl/praha #polinst_praha

2022

Letní kino na Mariánském 
náměstí

Pořadatelé MFF 3Kino se vracejí k úspěšnému 
konceptu „tichého“ letního kina a nabídnou tři 
filmové večery v červenci a tři v srpnu. Červencové 
projekce (21.–23. 7.) se zaměřují na odkaz nové 
vlny ve středoevropské kinematografii a k vidění 
bude například polský oscarový film Ida režiséra 
Pawła Pawlikowského nebo snímek Ederly 
Piotra Dumały. V srpnu se budou promítat filmy 
k výročí okupace, 18. 8. se diváci mohou těšit 
na úspěšný film Jack Strong podle skutečných 
životních osudů plukovníka Kuklińského, jednoho 
z nejvýznamnějších špionů studené války.

Letní kino se koná v rámci projektu Moje Mariánské. Začátky po 
setmění, vstup zdarma.

www.3kino.cz

21. 7.―20. 8.
Praha / Mariánské nám.

Otevírací doba v létě
červenec

čtvrtek 7. 7.  10:00—13:00
pátek 8. 7.  11:00—15:00

Knihovna uzavřena: 
1. 7. a 12.–29. 7. 2022

Tel. +420 220 410 417 (v otevírací době)

srpen
úterý 14:00—18:00
čtvrtek 10:00—13:00 
pátek 11:00—15:00

Knihovna uzavřena: 
2. 8. 2022

červenecsrpen

https://twitter.com/PLInst_Praha
https://www.facebook.com/polskyinstitut
http://www.facebook.com/polskyinstitut
https://instytutpolski.pl/praha/
https://www.instagram.com/polinst_praha/
https://www.instagram.com/polinst_praha/
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